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 11-0212עדכון  –נוהל עידוד מחקר 

 

ועל מסמך ( 19.3.2006)מסמך זה מבוסס על הקול הקורא לעידוד מחקר 

המלווים בהנחיות מעודכנות , להלן סיכום המהלכים(. 10.5.2006)ההבהרות לו 

 .לשם מימוש עידוד המחקר

 

  הקלה בעומס הוראה .1

 (  לשכת הרקטור: מימון)

ו א ת"מקרן תחרותית המביא לשיפוי ות שזכה במענק מחקר ,בר סגל סדירח

ידות יח 2 -שווה ערך לסך כספי זכאי לקבלת  – מדריך מספר תלמידי מחקרש

על . פ החלטתו"לשימוש ע, שנתיות לתקציב המחקר שלו (ה"להלן יח)הוראה 

 . הקלה בעומס הוראהלרכוש מתקציבו המחקרי להחליט  יוכלהוא , סמך מימון זה

 .לכך ייעודיהס יש למלא את הטופ, ל"מימוש הנלצורך 

כולל הקלה ) בשנהה "יח 4ההקלה בעומס ההוראה לא תעלה בכל מקרה על 

 .(בגין תפקידים אחרים במוסד

 בעומס הוראה בגין זכייה במענק מחקר מקרן תחרותית הקלה  1.1

 (קיים: דיטופס ייעו)

 8הנחיות כלליות

בשנת התקציב הקלה בעומס ההוראה תישקל במידה ומדובר  .א

 .לזכייה במענק מחקר מקרן תחרותית משפה הראשונה בלבד

 .(7ראו עמוד ) מצורפת –רשימת הקרנות התחרותיות הרלוונטיות  .ב

להמיר חלק מכספי מענק מחקר בהקלה בעומס הוראה בהיקף  אפשרותישנה  1.0

זאת , באישור ראש החוג ועל חשבון מענק המחקר) שנתיות ה"יח  4של עד 

 . (במידה ותוקצב מראש במסגרת תקציב המענק
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 (קיים: טופס ייעודי) בעומס הוראה בגין הנחיית תלמידי מחקרהקלה  1.1

 8הנחיות כלליות

 .מבחינה אקדמית נמצאים בסטאטוס תקיןש, מדובר במונחים .א

במידה : תלוי במספר המנחיםמשקל ההנחיה עבור כל מונחה  .ב

בין אם מאוניברסיטת )ומדובר בהנחיה משותפת עם חבר סגל נוסף 

 –שלושה מנחים , 0.5אזי משקל המונחה הינו ( חיפה בין אם לאו

 .וכך הלאה 0.33משקל של  

הקלה בעומס הוראה בגין הנחיית תלמידי מחקר תישקל במידה , ל"בהינתן הנ

 :יימיםואחד מהקריטריונים הבאים מתק

 (.שלב א או ב)ר "ומעלה תלמידי ד 4הנחייה של  .1

א מדובר "בהתייחס למונחי מ. א"ומעלה תלמידי מ 6הנחייה של  .2

והנמצאים בשלב שהוא לאחר אישור הצעת , בכותבים עבודת גמר

 .המחקר

 1כפי שפורט בקריטריונים , שילוב של מונחים לתארים המתקדמים .3

ממשקל מונחה  1.5דוקטורנט הוא פי פ יחס לפיו משקל כל "ע, 2 -ו

 (.דוקטורנט 0.67א הוא "או לחילופין משקל כל מונחה מ)א "מ

  מענק לזוכים בפעם הראשונה בהצעת המחקר שהגישו .0

 (  לשכת הרקטור: מימון)

ויזכו במענק  –ת "חוקרים שיגישו הצעות לקרנות מחקר המביאות לשיפוי ות

, לקרן המחקר שלהם₪  18,000יקבלו תוספת של עד  –בפעם הראשונה 

 .לשימוש על פי החלטתם

לשיפוי  ו הצעה בפעם הראשונה לקרן המביאהמענקי מחקר לחוקרים שיגיש .1

  ת"ות

 (רשות המחקר: מימון)

 ויזכ, ת"בפעם הראשונה הצעת מחקר לקרן המביאה לשיפוי ות ושיגישים חוקר

 .וגם אם לא זכ, 1,000$USבסך במענק מחקר 
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  ת"מקרן המביאה לשיפוי ות' מאוד-טוב'בציון מענק לזוכים  .2

 (רשות המחקר: מימון)

ואשר לא זכו , ת"וקרים אשר הגישו הצעות מחקר לקרנות המביאות לשיפוי ותח

 .₪ 6,000 סךיזכו במענק מחקר ב –על הצעתם ' מאוד-טוב'אך קיבלו ציון , במענק

 

 חממות מחקר  .3

י חוקרים בכירים "המרוכזות ע, מחקר חממות 6קמו והז "ל תשס"בשנה

חוקרים צעירים  בחממות השתתפו. מייצגים את הפקולטות השונותה ,ומנוסים

שיפור איכות ההצעות מרכזי החממות לצורך י "ודרכו עהונחו והאשר , בפקולטה

 . לקרנות מחקר תחרותיות המוגשות, שלהם

  .על ידי רשות המחקר ודיקני הפקולטות הופעלוהחממות 

החל . נדונו הצעות שונות ודרכי פעולה ,ז"בתשס שהתקיימה, בישיבה הראשונה

ע הפעילות בתחום זה הייתה מצומצמת  והוחלט לשנות את הפורמט "מתש

הפורום הראשון שהתקיים בשנה זו היה . ולהקים פורומים לפני תחומי עניין

יבה מענקי מחקר בתחום הסב פרה במסיפורום זה תרם לזכי. בתחום הסביבה

 .ולהקמת מרכז ידע לשינויי אקלים בישראל במימון המשרד להגנת הסביבה

 

 סדנאות מטעם רשות המחקר  .4

 במהלך כל מותסדנאות בהדרכת כתיבת הצעות מחקר לחוקרים מתקיי -

שפה בחוג לו ע קיימנו מפגשים בחוג ללימודי אסיה"ל תש"בשנה. ל"שנה

פטים ומתוכננים א יתקיים מפגש בפקולטה למש"בתשע. ערביתוספרות 

 .מפגשים נוספים ביחידות השונות בשיתוף עם דוקטורנטים

. ל"מתקיים בכל שנהצוות רשות המחקר  םעמפגש חוקרים חדשים  -

במפגש . המפגש מיועד לחוקרים שנקלטו בשנה האחרונה באוניברסיטה

זה מקבלים החוקרים מידע על מדיניות רשות המחקר בנושא עידוד 

 .הניתנים לחוקרים ומידע על מקורות מממניםעל השירותים , המחקר
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 GIF-ו BSF ,מחקר כגוןציגי קרנות מידי שנה מתקיימים מפגשים עם נ -

אשר במהלכם מקבלים החוקרים מידע מפורט  ,בתיאום רשות המחקר

מתאפשרים מפגשים  ,כמו כן. על תכניות מימון המחקר של הקרנות

 . י דרישה"פרטניים עם חוקרים עפ

ט מתקיימים ימי עיון ומפגשים אינפורמטיביים "תשסל "שנהחל מה -

המפגשים בחלקם בשיתוף . EUבנושא המסגרת השביעית של ה 

ISERD (נהלת הישראלית לתכנית המסגרת של האיחוד האירופייהמ) 

 . או בשיתוף יועצים חיצוניים/ו

מתוכננות סדנאות לכתיבת הצעות מחקר להגשה לתוכניות השונות של  -

סדנאות אלה יתקיימו . יחוד האירופיובכללן הא, רותיותקרנות מחקר תח

 .י גופים חיצוניים"באוניברסיטה ויופעלו ע

 

, במימון עלות העבודה עם חברות ייעוץ חיצוניות רשות המחקר תשתתף .5

, במקרה של הגשת הצעה לתוכנית המסגרת של האיחוד האירופי לפרוייקט מחקר

 .פהחי בקואורדינציה של חוקרים מאוניברסיטת

 

 תקציבי מחקר למנחי דוקטורט  .6

 (ללימודים מתקדמיםרשות ה: מימון)

 .שנים בלבד 3תקציב מחקר בגין הנחיית דוקטורנטים יינתן לתקופה של  -

ההקצבה תינתן פעם בשנה במהלך כל שנה אקדמית בגין השנה  -

 .הקודמת

אשר מנחה לפחות שני תלמידי מחקר , כל חבר סגל באוניברסיטת חיפה -

תוך כדי אבחנה אם יש לו מנחה , זכאי לתקציב מחקר' ב בשלב מחקר

מיחידת  50%-הנחיה משותפת תזכה את המנחה ב .שותף או לא

מנחים שותפים תזכה  3י "הנחיה של תלמיד ע .החישוב עבור כל תלמיד

 .מיחידת החישוב עבור כל תלמיד 33%-את המנחה ב
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בהיותו של הזכאות להקצבה למחקר עבור כל שנה נתונה מותנית  -

 .תלמיד המחקר רשום כתלמיד האוניברסיטה ונמצא במצב לימודים תקין

₪  2,250יחידת חישוב עבור כל תלמיד לצורך הקצאת התקציב היא  -

הסכום המקסימאלי . ועשויה להשתנות בהתאם למגבלות התקציביות

תלמידי  3עבור הנחיה עצמאית של ₪  9,000להקצבה למחקר הוא 

 .זה עשוי להשתנות בהתאם למגבלות התקציביותסכום . מחקר ומעלה

מנחה לא יהיה זכאי לתקציב מחקר עבור תלמיד שלא יעבור למעמד של  -

 .עד תום השנה השנייה ללימודיו לכל המאוחר' תלמיד מחקר שלב ב

הקצבה למחקר תועבר לתקציב מחקר פנימי של המנחה ברשות  -

 .המחקר ויחולו עליה כל נהלי השימוש בתקציבי מחקר

 .בשאלות ניתן לפנות לרשות ללימודים מתקדמים -

 

ח תקציב מחקר ותקציב הרשות "ר ע"לתלמידי דמלגת מחקר משולבת  .7

 ללימודים מתקדמים

 (קיים: טופס ייעודי( )מ"מלגות רל: מימון)

שנים  3לפרק זמן של  ממלגת תלמיד דוקטורט 50%חוקרים אשר יממנו . א

יזכו לתקצוב דומה , פהממענק המחקר שלהם המגיע מקרן מש מראש

   .מגובה המלגה מהרשות ללימודים מתקדמים 50%בהיקף 

, שנים 4שיש באפשרותם לממן מחצית המלגה לפרק זמן של  ,חוקרים

 .ישירות לדיקן יפנו

י "שאושר ע, הכוונה למלגות לתלמידי מחקר המעוגנות בתקציב המחקר

 . הקרן המממנת אותו

ר ועדת הדוקטורט "יובקשה ליגיש , כזו החוקר המעוניין לקבל הקבלה   .ב

טופס מלגה משולבת מתקציב חוקר ": בצרוף הטופס הייעודי) חוגב

ובה יפורטו שמות המועמדים לקבלת המלגה ( "מ"ותקציב רל

 . הרלוונטי. ת.שם הקרן המממנת והס, המשולבת

 . לפיו ניתן להקצות המלגהיופיע אישור רשות מחקר  הבקשה מכתבג "ע
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" קול קורא"במסגרת  יגיש לרשות ללימודים מתקדמים כל שנה החוג.  ג

את רשימת , י הרשות"במועד שייקבע ויפורסם ע ,למלגות לתואר שלישי

ר הוועדה החוגית יתעדף הענקת מלגות לחוקרים אשר "יו. כלל מועמדיו

תכלול מועמדי המלגה יממנו מחצית מלגת דוקטורט ורשימתו 

 .המשולבת

מועדי פריסת , שנים 3-4 ופת התחייבות שלההקבלה היא לתק . ד

 .מ"למלגות ההצטיינות של הרל יהיו בהתאמההתשלומים 

 

 בקרן מחקר תחרותית בקורות החיים' טוב מאוד'זכיות וקבלת ציון רישום  .12

שלהם ' קורות החיים'בקשים לשלב בסעיף המתאים בטופס תהחוקרים מ

טוב 'שהוגשו וקבלו ציון  ,וכן את אותן הצעות ,בהם זכו ,את מענקי המחקר

 .אך לא זכו במימון מקרנות מחקר תחרותיות, 'מאוד

    ת בשיקולי "מקרן המביאה לשיפוי ות" טוב מאוד"תהיה התחשבות בציון 

 .הרקטור בפתיחת פרוצדורה ובדיונים בוועדת מינויים

 

  מזה זמן תמריצים קיימים כבר ישנם יש להזכיר לכל כי , בנוסף לכל זאת  .11

 8רכת והםבמע 

 "הגמלאותהנכללת לימים בחישובי  –'' תוספת מחקר ב.  

 פרסומים וזכייה במענקי מחקר , אפשרות לרישום תלמידי מחקר– 

 ,כקריטריון במסגרת הדיווח השנתי על עמידה בקריטריונים אקדמיים

 .המזכים בתוספת שכר

 יה בקרנות מחקר בשיקולי הרקטור בפתיחה בהליכי יהתחשבות בזכ

 .והעלאה ובדיונים בוועדת המינוייםמינוי 
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 תחרותיותהקרנות רשימת ה
 

 (ISF) הקרן הלאומית למדע .1

 ((BSFב "לאומית ישראל ארה-הקרן הדו .2

 (MOST) משרד המדע .3

 ((GIFישראל -לאומית גרמניה -קרן דו .4

 (BARD)ישראל -ב"לאומית למחקר חקלאי ארה-הקרן הדו .5

6. National Institute of Health (NIH) 

7. Deutsch Israeli Program (DIP) 

8. European Union (EU) 

 האגודה לקרנות מחקר וחינוך .9

 משרד הבריאות .10

 קרן המחקר של המדען הראשי של משרד החקלאות .11

 קרן האגודה למלחמה בסרטן .12

 
 
 

 
 

  


